Eindejaarsfolder 2018/2019
Onze folder zal u zeker inspireren voor
de komende feestdagen.
We hebben voor u een mooie selectie
gemaakt van gerechten/menu’s die
zeker uw feesttafel tot in de puntjes
verzorgen.

Traiteur /Winkel
GreCa
Dennenstraat 8
3581 Beringen-Beverlo
Tel:011/424449
R.P.R Hasselt
btw BE 0637 682 750

info@greca.be

Bij ons vind je alles van aperitief tot
dessert.
u kan uw bestelling door geven via;
mail: info@greca.be
telefonisch: 011/424449
of kom gewoon even langs in onze
winkel
24dec.en25dec. bestellen voor 15dec.
31dec.en01jan. bestellen voor 23dec.
Cadeau tip ; een geschenkbon als
cadeau voor de eindejaarsfeesten!
(te besteden in onze winkel)
Cadeau mandjes gevuld met lekkers,
klaar om mee te nemen!

www.greca.be
facebook/traiteurgreca

openingsuren
winkel
maandag 13u-18u
dinsdag t/m vrijdag
10u-18u
zaterdag 10u-17u
zondag gesloten
(enkel op reservatie)
KWALITEIT
EN
VERSHEID
ONZE
GROOTSTE
TROEF

Koude hapjes: (prijs per stuk)
-Mini krabcocktail € 2.00
-mini garnaalcocktail € 2.20
-exotisch kippenhapje/zachte curryroom € 2.10
-wrap gevuld/ita. ham/kruidenkaas/rucola € 1.90
-scampi/pesto rosso/sesam € 1.90

Warme hapjes:(prijs per stuk)
-Pruimpje met spek € 1.00
-Mini kaasballetjes (10stuks) met tartaar € 5.50
-Mini garnaalballetjes (10stuks) met tartaar € 7.00
-scampi/spek € 1.20

Kaasschotel klassiek
Assortiment van klassieke kazen, afwerking noten, druiven,
bananen-chips, gedroogd fruit,
verse hoeve boter, mini broodjes mix (8st.p.p)
€15.90 per persoon
(min.4personen)
Kaasschotel primeur
Assortiment van klassieke kazen en primeur kazen, afwerking noten, druiven,
bananen-chips, gedroogd fruit,
verse hoeve boter, mini broodjes mix (8st.p.p)
€17.90 per persoon
(min.4personen)
Italiaanse schotel
Assortiment van italiaanse charcuterie en delicatessen, afwerking noten,
olijven, zongedroogde tomaten,
verse hoeve boter, mini broodjes mix (8st.p.p)
€15.90 per persoon
(min.4personen
Extra:
-gratin € 0.90 p/stuk
-verse kroketten per stuk € 0.28 p/stuk
-krokant mini broodje € 0.30 p/stuk
-Zacht mini broodje € 0.30 p/stuk
-Actie verse kroketten 50 stuks voor € 11.00 (enkel op bestelling)

Koude/warme voorgerechten:

-salade Ganda ham/scampi/dressing/pesto/parmezaan kaas (k) €8.50
-visschelp assortiment gerookte vis(zalm,heilbot,forel) (k) €9.00
-verse vis vidée 1kg (w) €15.50
-schartongrolletjes/zachte wortel
kokos currysaus/puree (w) €9.50
-verse vidée 1kg (w) €11.00
-pastei koekjes (voor vidée) €2.50 (6stuks)
-exotisch kippenslaatje/curryroom (k) €8.00
Soepen: prijzen per liter

-winterse erwtensoep/gerookt spek €3.60
-tomaten roomsoep/ balletjes €3.60
Hoofdgerechten:
-kalkoenbiefstukje/druivensaus/

groenten mix/verse kroketten €12.00
-varkenshaasje/jagersaus
groenten mix/aardappelgratin €14.00
-vispannetje van de chef/puree €16.00
-schartongrolletjes/zachte wortel
Kokos currysaus/puree €15.00
Desserten: prijs per stuk

-chocolade mousse €2.00
-tiramisu/speculaas €2.00
-advokaat mousse €2.00
-santa claus ijsstronk
mokka/vanille 2.4liter €13.50(zie foto)
-glazen gevuld met feestelijke
champagne sorbet (4stuks) €10.50(zie foto)
-kerstman ijs (4stuks) €9.90(zie foto)
-rudolf ijs (4stuks) €9.90(zie foto)
-chalet ijs (4stuks) €9.90(zie foto)
-vanille ijs 1l €4.40
-stracciatella ijs 1l €4.80
-mokka ijs 1l €4.80
-banaan ijs 1l €4.80
-speculaas ijs 1l €4.80

Koude buffetten:
klassiek buffet: prijs per persoon €22.00
(vanaf 4 personen)
varkensfiletgebraad, hespenrolletjes/asperges, kippenboutje met vers fruit,
perzik/ kippensalade en gevulde eitjes
gegarneerde gestoomde zalm, tomaat/ tonijnsalade
aangepaste salades en groenten incl. pasta, rijst, aardappelsalade (6 soorten)
cocktail- en tartaarsaus
mini broodjes mix (3 stuks per persoon)
(geen verandering mogelijk)
Feest buffet: prijs per persoon €24.90
(vanaf 4 personen)
varkensfiletgebraad, hespenrolletjes/kruidenkaas, kippenfilet/pesto,
gevulde eitjes, ambachtelijke paté van de chef
schotse gerookte zalm, tomaat/grijze garnalen, perzik krabsalade,
saté van scampi
aangepaste salades en groenten incl. pasta, rijst, aardappelsalade (6soorten)
cocktail- en tartaarsaus,
mini broodjes mix (3 stuks per persoon)
+gratis chocolade mousse (1portie per persoon)
(geen verandering mogelijk)
Ijsdesserten:

feestelijke tip; cadeau pakketten!
Cadeau pakketten gevuld met lekkers (mandjes, porseleinen schaaltjes enz.),
diverse mogelijkheden en prijzen vanaf 9.90 euro

TRAITEUR WINKEL GRECA
Zoals u weet zijn we gestart op 1 augustus 2015 met onze traiteurswinkel, bij
ons kan u terecht voor kant en klare maaltijden, pasta’s, soepen, koude schotels,
dessertjes, huisbereide confituren, delicatessen enz.
LET OP ! Bij de feestdagen worden onze openingsuren aangepast !
Openingsuren winkel feestdagen;
ma 17/12 13u-18u
di 18/12 10u-18u
woe 19/12 10u-18u
don 20/12 10u-18u
vrij 21/12 10u-18u
za 22/12 10u-17u
zon 23/12 gesloten
ma 24/12 16u-17u30 afhaal
di 25/12 11u-13u afhaal
woe 26/12 11u-13u
don 27/12 10u-18u
vrij 28/12 10u-18u
za 29/12 10u-17u
zon 30/01 gesloten
ma 31/12 16u-17u 30 afhaal
di 01/01 11u-12u afhaal
wo 02/01gesloten
vanaf donderdag 03/01 gelden de gewone openingsuren!

De afhaling van uw bestelling is mogelijk op:
MAANDAG 24/12 AFHAAL van 16u-17u30
DINSDAG 25/12 AFHAAL van 11u-13u
MAANDAG 31/12 AFHAAL van 16u-17u30
DINSDAG 01/01 AFHAAL van 11u-12u
Bij het plaatsen van uw bestelling zullen we een richtings uur vragen wanneer u
uw bestelling komt afhalen, dit doen we om wachttijden te vermijden.
Uw bestelling kan u afhalen in de winkel, wij helpen steeds bij het inladen van u
bestelling!

SMAKELIJKE FEESTEN !

